ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΗΒΩΝ και ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ
ΚΗΡΤΓΜΑ ΚΤΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΣΗ ΤΨΩΕΩ (8η επτεμβρίου)
Ἀπό ὅλξσπ ὁμξλξγεῖςαι ὅςι ςό καςά Ἰχάμμημ Εὐαγγέλιξ εἶμαι ςό πλέξμ
θεξλξγικό ἀπό ςά Εὐαγγέλια ςξῦ Καμόμα ςῆπ Καιμῆπ Διαθήκηπ. Γι’ αὐςό καί
παοέυει ἀτξομέπ γιάπαοαμξήρειπ.
Ἀπαιςεῖςαι, λξιπόμ, ὅςαμ ςό ποξρεγγίζξσμε διάκοιρη, ρύμερη καί
μαθηςεία ρςό πμεῦμα ςῶμ ἁγίχμ Παςέοχμ, πξύ ἔυξσμ ἀπξδειυθεῖ ξἱ μόμξι
ἀρταλεῖπ ἑομημεσςέπ ςῶμ βιβλικῶμ ἀληθειῶμ.
Σςό ρημεοιμό Εὐαγγελικό ἀμάγμχρμα γίμεςαι λόγξπ γιά ςόμ «Υἱό ςξῦ
Ἀμθοώπξσ». Μέ ςήμ αἰμιγμαςική αὐςή ἔκτοαρη, πξύ ςήμ ρσμαμςᾶμε ρςό
βιβλίξ ςξῦ Δαμιήλ, ὁ Ἰηρξῦπ ὀμμξμάζει ςόμ ἑασςό ςξσ, ράμ ρσμώμσμξ μέ ςόμ
ςίςλξ ςξῦ Μερρία, ὁ ὁπξῖξπ ὅμχπ εἶυε παοατξοςχθεῖ μέ ςίπ ἐγκόρμιεπ
ποξρδξκίεπ ςῶμ Ἰξσδαίχμ ςῆπ ἐπξυῆπ ἐκείμηπ. Ποίμ μά ἐμταμιρςεῖ ἔμδξνα
καςά ςά ἔρυαςα ςῶμ καιοῶμ ὁ Υἱόπ ςξῦ Ἀμθοώπξσ θά ἔυει ζήρει μιά ζχή
ὅπξσ ἠ δόνα ςξσ ἦςαμ κοσμμέμη ἀπό ςήμ ςαπείμχρη καί ςόμ πόμξ, ὅπχπ
ἀκοιβῶπ ρςό βιβλίξ ςξῦ Δαμιήλ ἡ δόνα ςῶμ ἁγίχμ ςξῦ Θεξῦ εἶυε ράμ
ποξϋπόθερη ςά βάραμα καί ςό διχγμό ςξσπ.
Σςά ρσμξπςικά κσοίχπ Εὐαγγέλια ὁ ςίςλξπ Υἱόπ ςξῦ Θεξῦ, ρσυμά
ρσμδσαρμέμξπ μέ ςόμ ςίςλξ Χοιρςόπ, ἐμταμίζεςαι ὡπ Μερριαμικόπ ςίςλξπ
παοάλληλα μέ ςήμ ἔκτοαρη Υἱόπ ςξῦ Ἀμθοώπξσ.
Κάπξιξι ἐομημεσςέπ θεχοξῦμ ὅςι ἡ ἐμαλλακςική υοήρη ςῶμ δύξ αὐςῶμ
ἐκτοάρεχμ παοαπέμπει ρςίπ δύξ τύρειπ ςξῦ Χοιρςξῦ. Ὁ ἱεοόπ Χοσρόρςξμξπ
πάμςχπ παοαςηοεῖ ὅςι ὡπ Υἱό ςξῦ Ἀμθοώπξσ δέμ υαοακςηοίζει ὁ Ἰηρξῦπ ἐμ
ποξκειμέμῳ μόμξ ςήμ ἀμθοώπιμη τύρη ςξσ ἀλλά ὁλόκληοξ ςόμ ἑασςό ςξσ.
Σσμήθιζε ὁ Κύοιξπ μά ἀματέοεςαι ρςό ποόρχπό ςξσ πξλλέπ τξοέπ ἀπό ςή
θεία καί ἄλλξςε ἀπό ςήμ ἀμθοώπιμη τύρη ςξσ.
Τό ρημεοιμό Εὐαγγέλιξ μᾶπ πληοξτξοεῖ ὅςι καμείπ δέμ ἀμέβηκε ρςόμ
ξὐοαμό παοά αὐςόπ πξύ καςέβηκε ἀπό ςόμ ξὐοαμό, ὁ Υἱόπ ςξῦ Ἀμθοώπξσ,
πξύ ἦςαμ ρςόμ ξὐοαμό.
Σςή ρσμέυεια γίμεςαι λόγξπ γιά ςήμ «ὕφχρη» ςξῦ Υἱξῦ ςξῦ Ἀμθοώπξσ.
Μιά ποώςη ρκέφη εἶμαι ὅςι αὐςή ἡ «ὕφχρη» μπξοεῖ μά ρημαίμει ςήμ
ἔμδξνη Ἀμάληφη ςξῦ Κσοίξσ, ραοάμςα ἡμέοεπ μεςά ςήμ ἀμάρςαρη. Ἡ
ρσμάτεια ὅμχπ ςῶμ λόγχμ μᾶπ κάμει μά ρκετθξῦμε ὅςι αὐςό ςό «δεῖ
ὑφχθῆμαι» ἀματέοεςαι μᾶλλξμ ρςήμ ὕφχρη ςξῦ Χοιρςξῦ πάμχ ρςό Σςασοό.
Σςό ρημεῖξ αὐςό γίμεςαι μιά ἀματξοά ρέ ποξςύπχρη ἀπό ςήμ Π.
Διαθήκη. Καςά ςήμ κξπιαρςική πξοεία ςξῦ λαξῦ Ἰροαήλ ποόπ ςήμ Γῆ ςῆπ
παγγελίαπ μέρα ρςήμ ἀτιλόνεμη ἔοημξ ξἱ πεοιρρόςεοξι ρςοάτηκαμ
λύγιραμ ἀπό ςίπ δσρκξλίεπ καί ρςοάτηκαμ ἐμαμςίξμ ςξῦ Μχσρῆ. Τόςε ὁ Θεόπ
γιά μά ςξύπ κάμει μά ρσμέλθξσμ ςξύπ ὑπέβαλε ρέ μία ρκληοή παιδαγχγική
ςιμχοία. Τξύπ ἔρςειλε δηληςηοιώδη τίδια πξύ ρκόοπιζαμ ςό θάμαςξ ρςόμ
ἀυάοιρςξ καί ρκληοξςοάυηλξ λαό.
Ἡ ςιμχοία ὁδήγηρε ρέ μεςάμξια ςό λαό καί ὁ Θεόπ ὑπέδεινε ρςόμ
Μχσρῆ μά καςαρκεσάρει ἕμα «υάλκιμξ ὄτι» καί μά ςόμ κοεμάρει ρ’ ἕμαμ

πάρραλξ ρ’ ἕμα ὑφηλό μέοξπ. Ὅπξιξπ Ἰροαηλίςηπ δαγκχμόςαμ ἀπό τίδι
ἀςεμίζξμςαπ ςόμ υάλκιμξ ὄτι θά ρχζόςαμ ἀπό ςόμ βέβαιξ θάμαςξ.
Τό ὑπεοσφχμέμξ υάλκιμξ τίδι εἶμαι ποξςύπχρη, ρσμβξλική
ποξεικόμιρη ςξῦ ἐρςασοχμέμξσ Χοιρςξῦ.
Ἄμ νέτσγαμ ξἱ Ἰξσδαίξι ςό τσρικό θάμαςξ ἀςεμίζξμςαπ ρςό υάλκιμξ
ὁμξίχμα ςξῦ τιδιξῦ, πξλύ πεοιρρόςεοξ ὅρξι πιρςεύξσμ καί ποξρβλέπξσμ
ρςόμ ἐρςασοχμέμξ Χοιρςό θά ςύυξσμ μεγαλσςέοαπ καί ρπξσδαιξςέοαπ
ρχςηοίαπ.
Τόςε ξἱ Ἰξσδαῖξι νέτσγαμ ςόμ ποξρχοιμό καί τσρικό θάμαςξ ἐδῶ ξἱ
πιρςξί νετεύγξσμ ςόμ αἰώμιξ.
κεῖ ἡ θέα ςξῦ υαλκίμξσ ὄτεχπ θεοάπεσε ςά δαγκώμαςα ςῶμ
ταομακεοῶμ τιδιῶμ, ἐδῶ ὁ ρςασοχμέμξπ Ἰηρξῦπ θεοάπεσρε ςά ςοαύμαςα
ἀπό ςόμ ἀουέκακξ ὄτι, ςόμ διάβξλξ. κεῖ θεοαπεσόςαμ ὅπξιξπ ἔβλεπε μέ ςά
ρχμαςικά μάςια, ἐδῶ ἐλεσθεοώμεςαι ἀπό ςήμ ἀμαοςία αὐςόπ πξύ βλέπει μέ
ςά μάςια ςῆπ φσυῆπ.
κεῖ ςό τίδι δάγκχμε καί ςό τίδι θεοάπεσε• ἔςρι ἐδῶ ὁ θάμαςξπ
καςαρςοέτει καί ἀπό θάμαςξ ποξέουεςαι ρχςηοία. Τό τίδι πξύ ποξνεμξῦρε
ςό θάμαςξ εἶυε δηληςήοιξ, αὐςό πξύ ἔρχζε δέμ εἶυε. Τό ἴδιξ καί ρςό
ρσμβξλιρμό: ὁ θάμαςξπ πξύ καςαρςοέτει εἶμαι ἀπξςέλερμα ςῆπ ἀμαοςίαπ, ὁ
θάμαςξπ ὅμχπ ςξῦ Χοιρςξῦ δέμ ἦςαμ καοπόπ ἁμαοςίαπ.
Τό υάλκιμξ τίδι ἦςαμ καθαοό ἀπό δηλήςηοιξ, ἔςρι καί ὁ διά ςξῦ ὄτεχπ
ςσπξύμεμξπ Χοιρςόπ ἦςαμ καθαοόπ ἀπό ἁμαοςία. «Ἁμαοςία δέμ διέποανε καί
δέμ βοέθηκε δόλξπ ρςό ρςόμα ςξσ».
Δέμ ποέπει μά μᾶπ ρκαμδαλίρει ὅςι ὁ «υάλκιμξπ ὄτιπ» ἀπξςελεῖ
ποξςύπχρη ςξῦ Χοιρςξῦ, ἀτξῦ ρσμήθχπ ὁ ὄτιπ εἶμαι ρύμβξλξ ςξῦ διαβόλξσ.
Γιαςί ὁ υάλκιμξπ ὄτιπ δέμ ἦςαμ ἀληθιμό τίδι, εἶυε μόμξ ςή μξοτή ςξῦ τιδιξῦ,
ἀλλά δέμ εἶυε δηληςήοιξ.
Ὅμξια καί ὁ Χοιρςόπ δέυθηκε μά ποξρηλχθεῖ ςό ρῶμα ςξσ ρςό
Σςασοό «ἐμ ὁμξιώμαςι ραοκόπ ἁμαοςίαπ καί καςεδίκαρε ςήμ ἀμαοςίαμ».
Ὁ ὄτιπ ρύμτχμα μέ ςήμ ἀτήγηρη ςῆπ Γεμέρεχπ ἐπέρσοε ςήμ καςάοα
ςξῦ Θεξῦ καί ὁ Χοιρςόπ ἔγιμε γιά υάοη μαπ «ἐπικαςάοαςξπ» γιά μά μᾶπ
ἀπαλλάνει ἀπό ςήμ αἰώμια καςάοα. Ὁ ἄμεμπςξπ καί ἀμαμάοςηςξπ Χοιρςόπ
πέθαμε πάμχ ρςό ρςασοό ράμ ὁ υειοόςεοξπ κακξῦογξπ.
Ὁ Θεόπ μέρα ρςήμ ἄπειοη ἀγάπη ςξσ «ςόμ μή γμόμςα ἁμαοςίαμ ὑπέο
ἡμῶμ ἁμαοςίαμ ἐπξίηρεμ, ἵμα ἡμεῖπ γεμώμεθα δικαιξρύμη Θεξῦ ἐμ αὐςῷ»
καςά ςόμ λόγξ ςξῦ Ἀπξρςόλξσ Παύλξσ.
Τό κοέμαρμα ςξῦ Χοιρςξῦ ρςό Σςασοό υαοακςηοίζεςαι ὕφχρη καί γιά
ἕμα ἀκόμη λόγξ. μῶ ταιμξμεμικά καί ρύμτχμα μέ ςά κοιςήοια ςξῦ κόρμξσ
ποόκειςαι γιά ςαπείμχρη καί ποξρβξλή, ρςήμ ποαγμαςικόςηςα ποόκειςαι γιά
ςήμ ταμέοχρη ςῆπ ἀληθιμῆπ δόναπ ςξῦ Υἱξῦ ςξῦ Ἀμθοώπξσ. ὁ Χοιρςόπ ἦλθε
ρςξμ κόρμξ κσοίχπ γιά ςή θσρία ςξσ ἐπί ςξῦ Σςασοξῦ. Ὁ Σςασοόπ εἶμαι ὁ
θοόμξπ ςῆπ δόναπ ςξῦ Χοιρςξῦ.
Εἶμαι ρσγυοόμχπ καί ἡ ἐλπίδα ςῆπ ρχςηοίαπ ςξῦ ἀμθοώπξσ, γιαςί ὁ
Χοιρςόπ «ἀκύοχρε ςό υοεχρςικό ἔγγοατξ μέ ςίπ διαςάνειπ ςξσ πξύ ἦςαμ
ἐμαμςίξμ μαπ, ςό πῆοε καί ςό κάοτχρε ρςό Σςασοό καί μέ αὐςό ἀπξγύμμχρε
ςίπ ἀουέπ καί ςίπ ἐνξσρίεπ καί ςίπ ἐνεσςέλιρε δημόρια, ρέομξμςαπ ςεπ ρςήμ
πξμπή ςξῦ θοιάμβξσ ςξσ».
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